INTERVENCIÓ A L’ASSEMBLEA DE MUNICIPIS DE LA VEGUERIA DEL
PENEDÈS
El Vendrell, 14/3/2019

REFERÈNCIA AL RECONEIXEMENT, PEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE LA
VEGUERIA PENEDÈS
Fa justament dos anys que el Parlament de Catalunya reconeixia la creació de la
vuitena vegueria en la planificació territorial del país.
On som ara, dos anys després? S’ha creat la delegació territorial del Govern de la
Generalitat al Penedès. És un pas. Tot i així, hi ha molta feina a fer per avançar en
l’organització territorial en vegueries. Mentrestant, des dels propis territoris, no
només les administracions, els ajuntaments, sinó també els actius dels territoris,
hem de fomentar l’organització com a vegueria “de facto”.

LA IDIOSINCRÀCIA DEL PENEDÈS
La Vegueria del Penedès no és un invent. És ben cert que els diferents territoris, les
diferents comarques que conformem la Vegueria del Penedès, compartim referents
geogràfics, històrics, sociològics, econòmics, culturals... Les nostres poblacions
s’han relacionat durant segles.
D’aquesta manera, existeix una relació complementària entre les comarques del
Penedès, entre els seus municipis, cadascun amb les seves particularitats.
Comptem amb diversos estudiosos que han recollit i analitzat aquesta relació real
entre els territoris que conformem la Vegueria. En aquest sentit, penso que un clar
referent és el vilanoví Albert Virella i Bloda, l’historiador més prolífic que hem tingut
fins ara a Vilanova i la Geltrú, el qual fou un dels impulsors de l’Institut d’Estudis
Penedesencs, l’any 1977. Virella tenia una visió claríssima de la dimensió
penedesenca, de la identitat del Gran Penedès, i ja plantejava la necessitat de
superar la barrera provincial interposada.

LES INSTITUCIONS ENS HEM SUMAT A AQUESTA REALTAT EXISTENT
Amb aquesta realitat existent al conjunt del territori, entre la població, entre els
teixits econòmics, associatius, etc., d’un temps ençà les administracions també hem
fet un pas endavant per sumar potencialitats.
Per exemple, s’han fet apostes per sumar en àmbits com el turisme, les
comunicacions viàries i les digitals, la planificació territorial, o el desenvolupament
industrial, entre d’altres.
Deu seu per això, que en pròleg del llibre “El Penedès era possible”, publicat el
2015, el sociòleg Ramon Folch afirma que “la Vegueria Penedès no neix de la
nostàlgia històrica, sinó de la voluntat d’anar còmodament cap al futur”. Si som
pràctics i realistes, tenim molt més a guanyar units com un territori, que no pas
cadascú pel seu cantó.
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Efectivament, aquest compromís institucional, simbolitzat avui per la presència en
aquest acte del president de la Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Sr.
Quim Torra, i per una àmplia representació del món municipalista del Baix Penedès,
l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf, indiquen una voluntat ferma d’avançar cap al futur
i de facilitar els elements necessaris per consolidar el Penedès com un territori amb
pes específic al país.

EL PENEDÈS EN UN PAÍS BEN VERTEBRAT
El Penedès té un gran potencial per ser un territori de centralitat al país, per ser un
territori clau en una Catalunya descentralitzada i ben vertebrada. Ens trobem en un
punt de confluència entre les grans zones urbanes de Barcelona i Tarragona, i som
territori d’enllaç entre les comarques del nord i les del sud.
Tenim turisme, tenim indústria, tenim formació qualificada, tenim cultura, tenim
elements singulars, tenim caràcter, tenim essència. Ens ho hem de creure. Ens ho
hem de creure i continuar teixint sinèrgies, fomentar aquesta relació de
complementarietat que tenim. Perquè així farem que la 8a Vegueria, la darrera en
ser reconeguda, tingui el reconeixement i sigui identificada com a territori des
d’arreu del país.

RECONEIXEMENTS
A Fèlix Simon i la Plataforma per una Vegueria Pròpia, que van guiar el camí fins al
reconeixement de la Vegueria del Penedès
Al conjunt d’alcaldes i alcaldesses, així com presidents i presidentes dels consells
comarcals, i en definitiva, a tots els representants del món local compromesos amb
la Vegueria.
A les empreses i entitats que conformen els teixits econòmics i socials del Penedès,
perquè sens dubte han contribuït a fer possible el reconeixement territorial.
Als membres del govern de la Generalitat del febrer de 2017, i a tots els diputats i
diputades que en aquell moment van entendre la realitat penedesenca i van donar
suport al reconeixement de la Vegueria. Malauradament, molts d’ells estan privats
de llibertat actualment, sigui a l’exili o a la presó. Recordem la foto que ens vam fer
molts de nosaltres a les escales del Parlament, al costat del president de la
Generalitat, el vicepresident, altres càrrecs del govern i la presidenta del Parlament.
El futur que volem és una Vegueria del Penedès en un país lliure, sense repressió i
que pugui fer gala d’una autèntica qualitat democràtica.
Gràcies a totes i a tots.

Neus Lloveras i Massana

Vil·la Pau Casals, el Vendrell, 14 de març de 2019
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